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RESUM 

Aquest projecte final de carrera tracta sobre la utilitat i utilització del transformador desfasador per 

solucionar possibles sobrecàrregues en una xarxa de transport d’energia elèctrica. 

En primer lloc, per tal d’evitar sobrecàrregues o saber-les mitigar, cal conèixer bé les característiques 

d’una xarxa de transport. Així doncs s’explica breument de què es composa un sistema elèctric, quin 

paper i juga el transport i quines característiques té. A continuació es fa un estudi de l’evolució del 

sistema elèctric peninsular. D’aquest estudi es conclou que les actualitzacions d’infraestructura que 

es fan no són suficients, doncs la càrrega general de les línies augmenta any rere any. S’expliquen 

causes i la problemàtica que representa construir una línia elèctrica nova. Com a solució es proposa 

el transformador desfasador o PST. 

Per poder posteriorment verificar que el transformador desfasador realment soluciona la 

problemàtica de les sobrecàrregues, cal fixar-se uns valors llindar per diferents magnituds elèctriques 

de la xarxa de transport. L’objectiu és que aquestes magnituds estiguin dins els intervals permesos. 

Aquests valors llindar es prenen dels procediments operatius de la normativa espanyola vigent. 

Entrant en profunditat en el que és un PST; se n’expliquen els tipus, possibilitats constructives, 

magnituds que afecta i principis de funcionament. 

Un cop entès com el PST redistribueix els fluxos de potència, cal saber on ubicar i com utilitzar el PST 

en una xarxa. Per tal de fer-ho s’estableix un protocol. Aquest protocol es valida comparant-ne els 

resultats amb els d’una simulació d’una xarxa elèctrica que té un PST instal·lat. La simulació es fa amb 

el programa PSS/E v29. 

Un cop demostrat que el transformador desfasador fa la seva tasca, es valoren altres efectes o 

conseqüències. S’analitzen doncs les implicacions mediambientals i econòmiques que el PST 

comporta. 

Per últim es conclou que, validada la seva utilitat, el seu impacte ambiental i el seu preu són 

assumibles i en general més convenients que les alternatives. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Fins fa poc les xarxes de transport estaven sobredimensionades i podien abastir de sobres tota la 

demanda. En canvi, la situació actual i la esdevenidora prometen canvis al respecte. I posar-hi remei 

per mitjà de noves línies elèctriques és una mesura que la societat veu amb mals ulls. De manera que 

s’ha d’aconseguir transportar molta més energia sense que la xarxa creixi en proporció. Aquí és on 

entra el transformador desfasador. Un dispositiu capaç de redistribuir els fluxos de potència per 

camins alternatius aprofitant la xarxa existent. 

1.1 Objectius del projecte 

Per començar es volen donar nocions de com és una xarxa de transport i perquè s’hi pot utilitzar la 

tecnologia del PST. 

També cal conèixer la normativa espanyola al respecte del transport d’electricitat. S’explicarà i es 

fixaran els valors que la normativa marca. 

De PSTs n’hi ha de diversos tipus i, per saber quin és més convenient, s’explicaran i contrastaran tots 

ells. 

Però l’objectiu principal d’aquest projecte és donar un mètode per saber com utilitzar un PST. És a 

dir, un mètode que indiqui on ubicar i com regular el PST per fer el que es vol, descarregar línies 

elèctriques. Aquesta metodologia s’aplicarà sobre un cas concret i es ratificarà comprovant-ne els 

resultats amb un programa informàtic reconegut dins del sector. 

Per últim es volen donar arguments econòmics i mediambientals a part dels funcionals per tal de 

veure el PST com una solució definitiva al problema de les sobrecàrregues en línies de transport 

d’electricitat. 

1.2 Abast del projecte 

Hi ha diverses alternatives al PST i s’expliquen breument en diferents apartats del projecte. Aquest 

projecte,però, es centra en el PST per una sèrie de motius que s’explicaran al llarg del document. 

La metodologia que es definirà per saber com utilitzar el PST té un caràcter general i es pot dir que 

val per qualsevol xarxa de corrent altern mallada. 
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2 EVOLUCIÓ DEL SISTEMA ELÈCTRIC PENINSULAR 

L’evolució de la demanda elèctrica per part dels consumidors, les fluctuacions en la generació 

pròpies d’algunes fonts d’energia renovables, de la infraestructura elèctrica i la regulació del sector 

elèctric actual fa que avui dia sigui necessari controlar el flux de potència que circula per la xarxa. En 

cas contrari, és fàcil que es produeixin situacions en què les línies encarregades d’aquest transport es 

sobrecarreguin. Al marge d’aquesta sobreexplotació, sempre existeix el risc d’una avaria o una falta. 

Inicialment la xarxa està dissenyada per a poder suplir un  o més d’un defectes com aquest, però una 

xarxa més sobrecarregada del compte pot no ser capaç de reconduir la potència per tal de fer-la 

arribar als consums. 

Per situar on és la problemàtica, primer de tot cal conèixer com és un sistema elèctric. 

2.1 El sistema elèctric 

S’entén com a sistema elèctric l’equipament necessari per a generar, transportar i distribuir l’energia 

elèctrica necessària per satisfer una demanda [1]. Aquest equipament es pot dividir en tres grups: la 

generació, el transport i la distribució. 

La generació comprèn els equips generadors d’energia elèctrica (representats com G  a la Figura 2.1), 

és el primer pas del subministre d’energia elèctrica al consum. 

La xarxa de transport està formada pel conjunt de transformadors, línies, subestacions i altra 

aparamenta elèctrica per damunt d’una certa tensió i que s’encarrega de fer arribar l’energia 

elèctrica a la xarxa de distribució amb unes determinades condicions. Cal dir que aquesta xarxa 

acostuma a ser mallada i presenta redundàncies. Això és així per minimitzar l’impacte que pot causar 

una avaria en un dels elements de la xarxa de transport, podent així subministrar l’energia elèctrica 

per un altre camí. 

La xarxa de distribució inicia el seu recorregut a les subestacions en forma de línies de mitjana tensió, 

aquestes estan connectades als centres de distribució que, en el cas de subministrar baixa tensió, 

contenen transformadors de mitjana a baixa tensió i finalment les línies de baixa tensió arriben als 

consumidors (representats com C a la Figura 2.1). La xarxa de distribució de mitjana tensió acostuma 

a presentar una topologia mallada i s’explota radialment, mentre que la part de distribució de baixa 

tensió és primordialment radial. 
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            Generació                             Transport                  Distribució 

Figura 2.1. Representació unifilar d'un petit sistema elèctric de topologia típica. 

 

Per veure en un àmbit pròxim la necessitat de controlar el flux de potència, a continuació es mostren 

els canvis que ha sofert el sistema elèctric peninsular espanyol en els últims  anys. 

2.2 La demanda 

Degut al desenvolupament econòmic i tecnològic, la demanda elèctrica s’ha vist incrementada tant 

per la indústria com pel sector domèstic. Per tant, el flux de potència cap a la demanda ha 

augmentat.

 

Figura 2.2. Evolució de la demanda i la capacitat de transformació anuals[2]. 
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Com es pot apreciar a la Figura 2.2, tant la demanda com la capacitat transformadora  de la xarxa 

creixen amb el temps, però tot i així, la demanda creix a un ritme una mica superior. A la Figura 2.2 

també  es veu que, de mitjana i en el període d’un any, la càrrega de la xarxa es troba al voltant del 

50%. Això no vol dir que en tot moment la càrrega es situï en aquests valors, és un promig. Per tant, 

tot i les xifres anteriors, molt probablement, de forma local i  puntual, s’haurà sobrecarregat algun 

element de la xarxa. Un dels moments crítics, el qual probablement causarà sobrecàrregues, és l’hora 

de demanda punta en un any. La Figura 2.3 mostra la demanda punta de cada any, la potència 

transformadora i la càrrega de la xarxa. 

 
Figura 2.3. Evolució de la demanda punta i la capacitat de transformació anuals [2]. 

 

A la gràfica de la Figura 2.3 s’observa una càrrega punta anual mitjana de la xarxa molt elevada a la 

península. Com és sabut, la demanda no està repartida de forma uniforme per tot el territori. Per 

tant, aquesta càrrega segur que serà més elevada a les zones on la concentració de la demanda és 

més elevada. 

De les gràfiques anteriors (Figura 2.2 i Figura 2.3), es pot concloure que la demanda creix a un ritme 

superior que l’adequació de l’infraestructura. 

2.3 Generació amb energies renovables 

En els últims anys, la presència de les energies renovables en el parc generador espanyol ha crescut 

de manera important. Algunes d’aquestes energies renovables són molt oscil·lants i poc previsibles, 
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especialment l’energia eòlica. Tal i com mostra la Figura 2.4, la implantació de la generació eòlica ha 

crescut molt en els últims anys i no en consonància amb l’evolució de potència instal·lada en general, 

sinó augmentant la seva dominància cada cop més dins del parc generador peninsular. 

 

Figura 2.4. Evolució de la potència eòlica instal· lada [2]. 

 

El resultat d’aquesta presència en el parc generador fa que es puguin donar situacions com la del 8 

de novembre del 2009 a les 14:30 hores, en les que es va assolir una generació eòlica de 11.546 MW 

(en aquell moment el  46% de la demanda),tal com es veu en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Potència eòlica generada el 08/11/2009 [3]. 
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Que hi hagi augments sobtats de l’energia eólica disponible no és bo, doncs dins del conjunt 

generador de qualsevol sistema elèctric hi ha el que es diu generació de base [4]. Aquesta generació 

requereix un temps elevat per variar la seva producció. Un exemple en serien les centrals nuclears. La 

presència d’aquest model de generació combinat amb un augment brusc de l’energia eòlica suposen 

un excedent de l’energia generada que carregarà les línies. 

 

2.4 Les sobrecàrregues 

S’entén com a sobrecàrrega la circulació, a través de la línia elèctrica, d’un corrent superior al 

nominal d’aquesta [5].  

L’evolució de la demanda i de l’aportació de les energies renovables abans comentades, entre 

d’altres, afecten la presència de línies sobrecarregades a la xarxa tal i com es veu a la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Evolució de la quantitat de vegades que es supera el 70% de la capacitat d’una línia d’AT 

anualment segons tensions i evolució de la implantació d’aquestes  [2]. 

La gràfica de la Figura 2.6  mostra el nombre de vegades que, anualment, es sobrepassa el 70 % de la 

capacitat de les línies i els quilòmetres de línia de 400 kV i 200 kV instal·lats. La tendència és d'un 

creixement del nombre d’incidències anuals tot i la instal·lació de línies noves. 
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De l’evolució dels paràmetres anteriorment estudiats es pot concloure que la càrrega del sistema 

elèctric espanyol peninsular augmenta tot i les actualitzacions de la infraestructura. Això és degut a 

que ampliar la xarxa de transport construint una nova línia elèctrica sol comportar un fort rebuig 

social, tant per l’impacte ambiental i paisatgístic,  com per les possibles expropiacions que 

representa. A més, el temps necessari per obtenir tots els permisos necessaris per poder dur a terme 

l’obra és molt elevat [6]. 

2.5 Conseqüències  

Aquests fets ocasionen els següents problemes: 

- Augment de les pèrdues degudes a l’alt corrent que circula per les línies. 

- Risc d’interrompre el subministrament per dues possibles causes: 

o Destrucció d’algun dels elements del sistema de transport. 

o Actuació de les proteccions del sistema de transport. 

Aquests problemes, en especial el risc d’un tall en el subministrament, amb la dependència de 

l’energia elèctrica actual, són inacceptables. Per tant, es crea la necessitat de controlar i regular els 

fluxos de càrrega que circulen per les línies de la xarxa elèctrica per evitar els possibles efectes 

adversos abans comentats.  

2.6 Possibles solucions: el PST 

Existeixen diverses maneres de regular els fluxos de potència a la xarxa elèctrica, en aquest text es 

tractarà  com a possible solució el transformador desfasador o PST (phase shifting transformer)[7]. 

Un aspecte positiu d’aquest sistema és que la tecnologia està molt madura, doncs es basa en un 

transformador i en taps àmpliament utilitzats en els autotransformadors.   

Altres sistemes que poden realitzar la mateixa tasca (però de diferent forma) són els FACTS1,que no 

es consideraran en aquest text perquè per la finalitat que es cerca en aquest treball tenen un preu 

massa elevat. Cal dir però, que per un objectiu més general serien apropiats, doncs són més versàtils 

que els PSTs. Els FACTS [8], a més de ser capaços de regular fluxos de potència, també poden regular 

tensions en un bus. A més, els FACTS es poden regular de forma més ràpida (Taula 2.1). 

Per últim, hi ha l’opció tradicional d’instal·lar una nova línia elèctrica. Aquesta opció de cares a 

l’explotació del sistema és possiblement la millor, doncs existeix un augment de la capacitat “bruta” 

                                                           
1
 FACTS (flexible alternating current transmission system): Sistema de transmissió de corrent alterna que 

incorpora controladors estàtics  basats en electrònica de potència per millorar la controlabilitat i incrementar 
la  capacitat de transferència de potència. 
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de transport de la xarxa. No obstant, el temps transcorregut fins que la línia sigui operativa acostuma 

a ser molt gran i, en funció de la longitud de la línia, pot arribar a ser més cara que les alternatives 

comentades [6]. 

 

Tecnologia Avantatges  Inconvenients 

PST 

- Tecnologia madura 

- No introdueix harmònics 

- Llarga vida útil 

- Lentitud de regulació 

- No permeten control de tensions 

- Només influeix directament sobre P 

FACTS 

- Control de tensions 

- Versatilitat 

- Velocitat d’acció 

- Preu elevat 

- Tecnologia nova 

- Introdueixen harmònics 

- Major possibilitat d’avaria 

Nova Línia 
- Augmenta realment la capacitat de la 

xarxa 

- Impacte ambiental 

- Impopular 

- Aconseguir els permisos sol dur molt 

temps 

- Requereix manteniment (podes...) 

Taula 2.1. Avantatges i inconvenients entre els PSTs, FACTS i la instal· lació d’una nova línia de 

transport.  
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3 SEGURETAT DE LA XARXA DE TRANSPORT 

Es diu que una xarxa és operativament segura quan es pot garantir el subministrament elèctric amb 

la qualitat requerida (BOE-A-1998-20053). 

Es prendrà com a model segur de xarxa el model peninsular que imposa la normativa espanyola pel 

procediment d’operació P.O 1.1 de la resolució 20053 del 30 de juliol del 1998 del Ministeri 

d’Indústria i Energia. 

 Aquest model té en compte les següents variables: 

- Freqüència 

- Tensió dels nusos 

- Nivell de càrrega en els diferents elements del sistema de transport. 

Per mantenir la xarxa segura s’ha d’evitar sobrepassar uns certs valors llindar d’aquestes variables. A 

continuació s’exposen els valors límit segons l’estat de funcionament de la xarxa. 

� Funcionament normal: 

o No es produeixen talls de subministrament. 

o Freqüència per sobre de 49,5 Hz. A menor freqüència s’inicia el procés de descàrrega 

del sistema. 

o Freqüència segons les consignes de l’ UCPTE2 (49,85 a 50,15 Hz). 

o Sense sobrecàrregues.  

o Tensions segons els valors establerts en els Procediments de Control de Tensió. 

� Falla simple (N-1): 

o No es produeixen talls de subministrament. 

o Freqüència per sobre de 49,5 Hz. A menor freqüència s’inicia el procés de descàrrega 

del sistema. 

o No es produeixen sobrecàrregues permanents a les línies. S’admeten sobrecàrregues 

de fins a un 15% amb una duració inferior als 20 minuts. 

o No es produeixen sobrecàrregues  als transformadors respecte de la seva potència 

nominal excepte a l’hivern que es pot admetre una sobrecàrrega de fins al 10 %. 

                                                           
2
 Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity, grup d’organismes que operen els 

sistemes dels països de l’Europa Occidental. 
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o Variació de tensions: 

Nivell (kV) Mínim (kV) Màxim (kV) 

400 380      (95 %) 435     (108,7 %) 

220 205      (93 %) 245       (111 %) 

Taula 3.1. Variacions de tensió admissibles en busos d’AT en situació N-1.  

 

� Pèrdua de línies de doble circuit (que comparteixin recolzaments durant més de 30 km) o de 

grup simultàniament amb una de les línies que el connecta amb la resta del sistema: 

o No es produeixen talls de subministrament. 

o Freqüència per sobre de 49,5 Hz. A menor freqüència s’inicia el procés de descàrrega 

del sistema. 

o No es produeixen sobrecàrregues a les línies de més del 15 % del seu límit tèrmic 

estacional. 

o Sobrecàrregues admissibles als transformadors: 

Època Hivern Estiu 
Resta de 

l’any 

Saturació 
(%) 

20 10 15 

Taula 3.2. Sobrecàrregues admissibles als transformadors AT/MT en cas de perdre una de les principals 

línies de transport de la generació o bé de perdre una línia doble. 

 

o Variació de tensions: 

Nivell (kV) Mínim (kV) Màxim (kV) 

400 375 (93,75 %) 435     (108,7 %) 

220 200      (90 %) 245       (111 %) 

Taula 3.3. Variacions de tensió admissibles en busos d’AT en cas de perdre una de les principals línies de 

transport de la generació o bé de perdre una línia doble. 

 

o Sense situacions de possible col·lapse de tensió.  
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4 FLUX DE CÀRREGUES 

Per a saber si el sistema elèctric compleix amb les expectatives de la normativa prèviament se n’ha 

de resoldre el flux de càrregues. D’aquesta manera s’obtindran els valors de les tensions als busos i 

els fluxos de potència en tots els components de la xarxa.  

Les variables del flux de càrrega són les següents [1]: 

� Mòdul de la tensió del nus: Vi 

� Desfasament de la tensió: δi 

� Potència activa generada: PGi 

� Potència reactiva generada: QGi 

� Potència activa demandada: PDi 

� Potència reactiva demandada: QDi 

Aquestes variables en determinats nusos seran conegudes, en canvi en d’altres seran incògnites. Això 

dóna lloc a una classificació dels nusos: 

� Slack:   es tracta d’un bus amb generació i tensió coneguda (mòdul i argument). 

� PQ:       nus que només presenta demanda de potència. 

� PV: nus amb generació que se’n coneix la potència activa generada i el mòdul de la                        

tensió. 

 
V δ PG QG PD QD 

SLACK 
  

���� ���� 
  

PQ ���� ���� 
    

PV 
 

���� 
 

���� 
  

Taula 4.1. Classificació dels nusos d’una xarxa segons les variables que se’n coneixen. 

 

El procés a seguir per tal de resoldre el problema del flux de càrregues és: 

� Determinació de la matriu d’admitàncies [ Y ] (Veure annex A.1). 

� Determinació de totes les tensions de bus (Veure annex A.2). 

� Repartiment de potència entre els generadors (veure annex A.3). 

Variable 

Tipus nus 

Conegudes en tots els nusos 
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5 FLUX DE POTÈNCIA EN UNA LÍNIA ELÈCTRICA 

 

Figura 5.1. Representació d'una línia elèctrica com un quadripol (esquema π). 

Les expressions de tensió  i intensitat a través d’una línia, a partir del seu quadripol són les 

següents[1]: 

�� (�) = �		 · �� (�) + �	 · ��                     (Eq. 5.1) 

�� = �	 · �� (�) + � · ��                                                (Eq. 5.2)

            

D’aquestes expressions s’obté: 

�� = �� (�) � ���·�� (�)���                                                        (Eq. 5.3)

       

Utilitzant aquesta darrera equació per tal de formular la potència aparent al final de la línia a partir 

de la tensió simple de la línia: 

�� = 3 · �� (�) · ��∗ = 3 · ��� (�)∗ ·�� (�)���∗ − ���∗ ·��� (�)��
���∗ �                   (Eq. 5.4) 

Combinant les equacions 3.2 i 3.3 es pot expressar la potència aparent a l’inici de la línia així: 

�� = �	 · �� (�) + � · ��� (�) � ���·�� (�)��� � = ������ · �� (�) − 	��� · �� (�)                 (Eq. 5.5) 

�� = 3 · �� (�) · ��∗ = 3 · ����∗ ·��� (�)��
���∗ − �� (�)∗ ·��(�)���∗ �                   (Eq. 5.6) 

Amb la següent notació: 

�� (�) = �� (�) / 0    �� (�) = �� (�) / δ    � !  = � !  / α ij_    
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Les potències aparents trobades queden: 

�� = 3 · "�� (�)·�� (�)��� / $	 − %  − ��� ·�� (�)���� / $	 − $		  &                  (Eq. 5.7) 

�� = 3 · "��� ·�� (�)���� / $	 − $  − �� (�)·�� (�)��� / $	 + %  &                                       (Eq. 5.8) 

O expressades amb les tensions de línia: 

�� = �� ·�� ��� / $	 − %  − ��� ·�� ���� / $	 − $		                         (Eq. 5.9) 

�� = ��� ·�� ���� / $	 − $  − �� ·�� ��� / $	 + %                         (Eq. 5.10) 

Es poden trobar expressions per a la potència activa i reactiva a principi i final de línia: 

'� = �� ·�� ��� · cos($	 − %) − ��� ·�� ���� · cos($	 − $		)                                                    (Eq. 5.11) 

+� = �� ·�� ��� · sin($	 − %) − ��� ·�� ���� · sin($	 − $		)                                                     (Eq. 5.12) 

'. = ���·�/ ���� · cos($	 − $) − �� ·�� ��� · cos($	 + %)                                                      (Eq. 5.13) 

+. = ��� ·�/ ���� · sin($	 − $) − �� ·�� ��� · sin($	 + %)                                   (Eq. 5.14) 

Simplificant la línia com una inductància en sèrie, queda: 

 

Figura 5.2. Model·lització d’una línia elèctrica 

com una inductància. 

�		 = � = 1 

�	 = 12/ 90_ 

Per tant: 

'� = |�/|∙����56 ∙ sin %                                     (Eq. 5.15) 

+� = |�/|∙����56 ∙ "cos % − ����|�/|&                                   (Eq. 5.16) 

Aquestes expressions, tot i que provenen d’una simplificació, serveixen perfectament per a observar 

les variables que modifiquen el flux de potència en una línia, que són: 

- Tensió als extrems de la línia 

- Impedància de la línia 

- Desfasament entre les tensions d’origen i final de línia. 

XL i   j 
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La tensió no es pot variar significativament, doncs és un paràmetre que ha d’estar entre uns valors 

llindar per tal de no perjudicar els abonats (apartat 3). Variar la reactància de la línia ajuda a 

controlar la potència reactiva però acaba afectant el mòdul de les tensions. El desfasament entre les 

tensions al principi i final de línia permet modificar els fluxos de potència activa i reactiva, això sí, 

amb dependència entre ells. A la Figura 6.3 es pot veure el comportament dels fluxos de potència 

activa (P), reactiva (Q) i aparent (S) segons la diferència entre les fases (δ) dels extrems d’una línia 

elèctrica.  

 

Figura 5.3. Flux de potència per a diferents valors de l’angle δ. 
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6 FUNCIONAMENT D’UN PST 

L’objectiu principal d’un transformador desfasador és incrementar o disminuir la fase de la terna de 

tensions primària. Això ho fa afegint unes tensions amb una fase que interessi per tal que la suma 

d’aquestes proporcioni el desfasament desitjat. El cas més habitual, i el que s’il·lustra a la Figura 6.1, 

és el d’un PST en quadratura, que afegeix una tensió perpendicular a la tensió primària[7].   
                  

 

Figura 6.1. Línia amb PST i diagrama fasorial de les tensions en un PST. 

En el cas de la figura anterior, aquest angle afegit pel PST és: 

 $ = arctan �:�;;<�; �                        (Eq. 6.1) 

La Figura 6.2 explica de manera gràfica les connexions d’un transformador trifàsic que actuï com 

l’anterior . ΔV??@ s’aconsegueix connectant els debanats de manera que cada fase del costat del 

primari (taronja) està enrotllada a la mateixa columna que la seva tensió perpendicular (blau), per 

aconseguir-ho caldrà una connexió en triangle (blau) i una en estrella (taronja). El mòdul de ΔV??@ ve 

determinat pel nombre d’espires que es seleccioni per mitjà dels taps (grana) dels debanats de 

sortida (grana).  

 

Figura 6.2. Connexions d’un transformador desfasador i el seu corresponent triangle de tensions. 

B’ C’ A’ 

C B A C’ 

A 

B 
C 

A’ 

B’ 
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El que provoca aquest desfasament de tensions en una xarxa mallada és una intensitat de circulació 

que circularà per altres línies repartint els fluxos de potència d’aquestes de manera diferent a la que 

hi hauria sense el PST [9][1]. A la Figura 6.3 es pot veure aquesta intensitat de circulació per una 

xarxa molt simple. 

Figura 6.3. Intensitat de circulació que genera un PST. 

 

Perquè l’efecte del corrent de circulació pugui alterar el flux de potència de cada línia, o sigui, la seva 

intensitat, cal que existeixi com a mínim un altre camí elèctric entre els borns del PST. 

En l’exemple anterior, si suposem X2=2X1, les intensitats es veuran afectades de la següent manera: 

 

Figura 6.4. Efecte equilibrador de la corrent de circulació generada pel desfasament de tensions. 

Aquesta intensitat de circulació es pot calcular tal com mostra l’equació Eq. 6.2. 

α<0

X1+X2

Ic

Vi’

Vi

Ic·(X1+X2)

 
Figura 6.5. Representació fasorial de les magnituds 

elèctriques de la figura 6.3. 

 

 

 

� A = 	√C · �;</D±F��;/D!·(5�G5�) = �;·HIJ (K) √C·(5�G5�)/LGM�∓M�  

(Eq. 6.2) 

       

En l’exemple exposat a la Figura 6.3 el corrent de circulació afecta de la mateixa manera a les dues 

línies perquè formen l’únic bucle entre els borns del PST. Això canviaria si hi haguessin més línies en 

Vj /γ    Vi /β    

Vi’ /β±α  X1 

X2 
Ic 

I2 

I1 
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paral·lel (Figura 6.3). En aquest cas el corrent de circulació es distribuiria segons les impedàncies de 

cadascuna d’elles  (Ic,k); essent el corrent de circulació que passa per la línia en la que hi ha instal·lat 

el PST (Ic,0) la suma dels  corrents de circulació que passen per la resta de línies. 

 

 � A,� = ∑ � A,QRQS	                              (Eq. 6.3) 

�A,Q = �;·HIJ (K) √C·(5�G5T)/LGM�∓M�                (Eq. 6.4) 

                                 On k és cadascuna de les línies. 

 

Figura 6.6. Intensitat de circulació amb més d’una línia en 

paral·lel amb la línia en què s’ha instal· lat el PST. 

Es pot definir un paràmetre que indiqui quin és el corrent generat pel PST que passa per cada línia 

respecte del que circula per la línia on està instal·lat el PST. A patir d’ara s’anomenarà paràmetre 

d’influència In. 

�UQ = ± VWX,TW X,�V                                                                            (Eq. 6.5) 

En el cas de ser línies en sèrie el paràmetre és el mateix per cadascuna d’elles.  

Aquest paràmetre també consta de signe, que es determina segons si Ik i Ic,k tenen el mateix sentit 

dins el bucle (Ink>0) o sentit contrari (Ink<0). 

Aquest paràmetre servirà, posteriorment, per saber quina ubicació és millor per instal·lar un PST dins 

d’una xarxa elèctrica. 
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7 TIPUS DE PSTS 

El cas de la figura 6.2, però, no és l’únic possible; de fet, l’esquema que se’n mostra correspondria a 

un PST directe asimètric amb un únic sentit de desfasament. Els transformadors desfasadors es 

caracteritzen, generalment, segons si tenen un sol nucli (directes) o dos (indirectes) i segons si la 

tensió d’entrada té el mateix mòdul que la de sortida (simètrics) o no (asimètrics) [10][11]. Això dóna 

lloc a quatre tipus de PSTs que s’expliquen a continuació. 

7.1 PST directe asimètric. 

Aquesta tipologia de transformadors desfasadors consta d’un únic nucli i la fase d’entrada i el tap 

que proporciona la tensió de sortida estan connectats al mateix debanat. Aquest debanat es 

connecta a la fase del primari en un born o altre mitjançant un commutador, d’aquesta manera es 

pot canviar el sentit de la tensió afegida i, per tant, el de l’angle. 

               

Figura 7.1. Esquema i diagrama fasorial d’un PST directe asimètric. 

Com es pot veure al diagrama fasorial de la Figura 7.1, la tensió resultant del desfasament té un 

mòdul més gran que la inicial. Pel que fa a l’angle obtingut: 

$ = arctan " :��Y(�)&                                              (Eq. 7.1) 

La tensió resultant de l’aplicació d’aquest PST resulta: ��(�) =  :�Z?J K                                             (Eq. 7.2) 

 

Combinant les equacions Eq. 7.1 i Eq. 7.2, es pot expressar la tensió del secundari a partir de les 

tensions inicial i injectada pel PST: ��(�) =  :�
Z?J[I\]HIJ � ^__Y(�)�`                                                                                         (Eq. 7.3)
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Com s’acaba de veure en l’equació 7.3, com que el mòdul de la  tensió del secundari és diferent de la 

del primari, i recuperant les equacions 5.15 i 5.16, el flux de potència a través del PST canviarà de la 

següent manera: 

'� = ����56G5abc ∙ :�Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)�� · sin "% + arctan " :��Y(�)&& =  

= ����56G5abc · :�·�Z?J d·]eZ�I\]HIJ� ^__Y(�)��G]eZ d·Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)���
Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)�� =  

= ����56G5abc · f�g(�) · sin % + h� · cos %i                                     (Eq. 7.4)      

+� = ����56G5abc ∙ :�Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)�� · jcos "% + arctan " :��Y(�)&& − ����^_klm�nopqnm� ^__Y(�)��
r =  

= ����·:�56G5abc · s]eZ d· ]eZ�I\]HIJ� ^__Y(�)��� Z?J d·Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)��
Z?J�I\]HIJ� ^__Y(�)�� − ����:� t =  

= ����56G5abc · f�g(�) · cos % − h� · sin % − ����i                                                                    (Eq. 7.5)      

La representació gràfica d'aquestes expressions, per a δ=30º i suposant les constants que 

multipliquen les expressions 1 en p.u., és la de la Figura 7.2.  

Figura 7.2. Relació entre els fluxos de potència, l’angle i ∆V en un PST asimètric.                                                                                                                                        
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7.2 PST directe simètric 

Es diferencien dels asimètrics en què existeix un debanat amb tap variable tant per les fases 

d’entrada com per les de sortida, actuant aquests taps de forma coordinada.  

VA

VC’

VA’

VC VB’

VB

ΔVC ΔVB

∆VA

α

αα

VMA

VMBVMC

 

Figura 7.3. Esquema i diagrama fasorial d’un PST directe simètric. 

Aquest canvi permet que el mòdul de la tensió d’entrada sigui igual que el de sortida.  

Les expressions d'aquest tipus de PST són: 

$ = 2 · arcsin " :�·�Y(�)&                        (Eq. 7.6) 

La tensió resultant de l’aplicació d’aquest PST resulta: 

��(�) =  �g(�)                         (Eq. 7.7) 

En aquest cas els fluxos de potència es veuran alterats de manera diferent, doncs la tensió en el 

primari i el secundari tenen el mateix mòdul (Eq 7.7). 

'� = ����·�Y(�)56G5abc ∙ sin �% + 2 · arcsin " :�·�Y(�)&�                     (Eq. 7.8) 

+� = ����·�Y(�)56G5abc ∙ �cos �% + 2 · arcsin " :�·�Y(�)&� − �����Y(�)�                    (Eq. 7.9)    
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La representació gràfica d'aquestes expressions, per a δ=30º i suposant les constants que 

multipliquen les expressions 1 en p.u., és la de la Figura 8.4. 

Figura 7.4. Relació entre els fluxos de potència, l’angle i ∆V en un PST asimètric. 

7.3 PST indirectes  

Els transformadors desfasadors indirectes estan formats per dos nuclis, un està en sèrie amb la línia i 

l'altre en paral·lel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Connexions d’un transformador desfasador indirecte.
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Existeixen transformadors desfasadors directes i indirectes, en quant a funcionament no es 

diferencien en res als seus homòlegs en la varietat directa, el seu diagrama fasorial i les seves 

expressions són iguals. La configuració simètrica de l'asimètrica també es diferencia únicament per 

que existeix un debanat amb tap variable tant per les fases d’entrada com per les de sortida, actuant  

aquests taps de forma coordinada. 

7.4 PSTs en no quadratura 

Fins ara s'ha parlat únicament d'aquells tipus de transformadors desfasadors en què l'angle obtingut 

és resultat d'afegir una terna de tensions perpendiculars a les del primari. Aquesta no és l'única 

manera d'aconseguir un desfasament. Afegint una terna de tensions amb un desfasament qualsevol 

respecte la terna primària s'aconsegueix una variació en l'angle de la terna de tensions resultant. Cal 

dir, però, que els més usats són els PSTs en quadratura. Una possible configuració d’un 

transformador desfasador en no quadratura seria la de la Figura 7.6. 

V∆·
2

3

V∆·
2

1

 

Figura 7.6. Connexions d’un PST en no quadratura i el seu corresponent triangle de tensions. 

El transformador anterior (Figura 7.6), únicament es diferencia del PST directe asimètric explicat 

anteriorment en que la connexió del primari enlloc de ser en triangle és en estrella. Cal destacar, 

però, que si ΔV és negatiu, l’angle i el mòdul aconseguits no tenen la mateixa magnitud que si ΔV és 

positiu. Això fa que no resultin tan pràctics com els PSTs en quadratura. 

Per ΔV positiu, el desfasament i el mòdul resultants són: 
 $	 = arctan � √v� ·∆��Y(�)���·∆��          (Eq. 7.10)                       ��	(�) = √C·∆�·Z?J (K�)                    (Eq. 7.11) 

B’ C’ A’ 

C B A 
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I per ΔV negatiu, el desfasament i el mòdul resultants són: 

$ = x − $	 =  arctan �y·Z?J (K�)√C � − arctan � √v� ·∆��Y(�)���·∆��                                                               (Eq. 7.12) 

��(�) = z��	(�) + (2 · ∆�) = ∆� · z Cy·Z?J �(K�) + 4                                 (Eq. 7.13) 

 

7.5 Comparació de les diferents topologies. 

A partir de l'anàlisi anterior, es poden establir una sèrie de criteris importants a l'hora d'escollir un 

tipus de transformador o un altre. 

 Directe Asimètric Directe Simètric Indirecte Asimètric Indirecte Simètric 

α teòrics possibles 

(º) 
90 a -90 

180 a -180 
90 a -90 

180 a -180 

Linealitat entre 

ΔV i α 
����    

 
����    

 

Vp(s) = Vs(s) ����    
 

���� 
 

Zona on P>>Q ���� 
 

���� 
 

Límit de P,Q,S ���� 
 

���� 
 

Preu 
  

���� ���� 

Resistència a CC i 

pertorbacions 
���� ���� 

  

Taula 7.1. Comparativa entre els principals tipus de transformadors desfasadors. 
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8 MODELITZACIÓ MATEMÀTICA D'UN PST  

L'esquema equivalent d'un transformador desfasador consisteix en un transformador ideal amb una 

relació de transformació complexa (alterar l'angle d'un fasor implica modificar la relació entre la part 

real i imaginària d'aquest) i la seva impedància en sèrie [12]. 

 

Figura 8.1. Model·lització unifilar d’un transformador desfasador. 

Com es pot veu a l’equació Eq 8.1, la particularitat d’aquests transformadors és que la seva relació de 

transformació és complexa: 

| Y| } = U/K = U · (cos $ + ~ sin $) = � + ~�                                   (Eq. 8.1) 

Com que el transformador entre p i q és ideal: � g · � g ∗ = −� � · � � ∗                                      (Eq. 8.2) 

Per tant, la intensitat en el nus p és: 

� g = "− | }| Y · � � ∗&∗ = �− 	R/F · � � ∗�∗ = − 	��!� · � � = � ���!� · f� � − � �i                                 (Eq. 8.3) 

Tenint en compte la relació de transformació de l'equació 9.1: 

� g = � ���!� · � 	�G!� · � g − � �� = � ���G�� · �� g − (� + ~�) · � ��                           (Eq. 8.4) 

I de la relació       � g = − 	��!� · � �                           (Eq. 8.5) 

Es té: 

 � � = � ��G!� · �(� + ~�) · � � − � g�                                                 (Eq. 8.6) 

Amb les expressions de les dues intensitats trobades, ja es pot expressar el transformador desfasador 

com un quadripol: 

�� g� � � = � � ���G�� �� ���!��� ��G!� � � � · �� g� � �                                      (Eq. 8.7) 
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Per un PST simètric n=1, per tant: � = cos $               ;              � = sin $ 

�� g� � � = � � � �� �]eZ K�! Z?J K�� �]eZ KG! Z?J K � � � · �� g� � �                                     (Eq. 8.8) 

Tenint en compte que l'equivalent del transformador es pot simplificar, sense cometre cap error 
important, per una inductància:  Y e = Be /-90 

�� g� � � = �� · � 1 1/KG��1/���K 1 � · �� g� � �                                    (Eq. 8.9) 
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9 USOS TÍPICS 

Veient que variant l'angle que hi ha entre les tensions dels extrems d'una línia elèctrica es pot 

controlar el seu flux de potència, els PSTs poden resultar útils en diferents escenaris [8]. 

9.1 Descarregar una línia sobrecarregada en un sistema mallat. 

Per a complir els requisits de la normativa espanyola que s'ha pres com a referència de línia segura, 

no es poden sobrepassar certs nivells de càrrega a les línies. Això es pot regular amb un 

transformador desfasador en dos possibles casos sempre i quan la línia pertanyi a un sistema mallat. 

La xarxa d'exemple de 4 busos de la Figura 9.1 (veure annex B.1) servirà per il·lustrar els dos 

escenaris.  

 

Figura 9.1. Xarxa mallada amb una línia saturada sense PST (imatge extreta del programa PSS/E). 

 

9.1.1 El PST es troba a la línia saturada. 

Aquest és el cas típic d’una única línia sobrecarregada en la que és possible instal·lar-hi el PST. Això 

és així perquè la línia que té el PST instal·lat és la que nota més el seu efecte. 

En aquest cas, s'haurien fet unes simulacions que indiquessin una línia problemàtica i s'hauria 

instal·lat el PST en aquella línia per tal de poder-ne reduir el flux de potència desviant-lo cap a les 

altres línies de la malla.  
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En la xarxa d'exemple s'observa que afegint el PST a la línia saturada i aplicant un angle de        -4 º 

s'aconsegueix baixar la càrrega de la línia fins al 94% de la seva capacitat. 

 

Figura 9.2. Efecte directe del PST instal· lat a la línia 2-4 (imatge extreta del programa PSS/E). 

 

9.1.2 El PST no es troba a la línia saturada. 

En canvi, en aquest cas, per algun motiu no es podria instal·lar el PST a la línia sobrecarregada. De 

manera que el seu efecte es veu una mica mitigat respecte el cas anterior. Això, però, no vol dir que 

el PST no funcioni, sinó que necessita un desfasament major per tal de descarregar la línia. 

Concretament en l’exemple de la figura 9.3 cal que el PST apliqui un angle de 6º. 

 

Figura 9.3. Efecte indirecte del PST instal· lat a la línia 2-3 (imatge extreta del programa PSS/E). 
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La capacitat que té el PST de resoldre aquests dos anteriors problemes és la motivació d'aquest 

treball i en el que es centrarà a partir del capítol següent. 

9.2 Igualar el flux de potència en dues línies que comparteixen els seus busos. 

En aquest cas es pot donar que per diferències constructives o de material, dues línies tinguin 

impedàncies diferents (veure annex B.2 per les dades de l’exemple de les figures 9.4 i 9.5). Això farà 

que el flux de potència no sigui el mateix a les dues línies. Per solucionar aquest problema s'instal·la 

un PST en una de les línies i s'ajusta l'angle α per tal de compensar la diferència d'impedàncies que 

existeix entre les línies. 

 

Figura 9.4. Parell de línies que comparteixen inici i final amb càrregues diferents (imatge extreta del 

programa PSS/E). 

 

 
 

 

Figura 9.5. Efecte equilibrant del PST (imatge extreta del programa PSS/E). 
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10 METODOLOGIA PER UBICAR I REGULAR UN PST 

Determinar si un sistema elèctric necessita un PST, on cal posar-lo i com regular-lo no és una tasca 

senzilla ni intuïtiva. Per tant, a continuació s’estableix un protocol de com s’ha de procedir, que 

respon al diagrama de flux següent:  

 

Figura 10.1. Diagrama de flux del procés realitzat. 

Anàlisi de 

contingències

Resolució del flux de 

càrregues del sistema 

Hi ha alguna línia 
sobrecarregada?

Trobar tots els bucles 
que contenen la o les 

línies 

sobrecarregades

Sí Calcular In de les línies saturades per a 

la instal·lació del PST en  cada una de 

les línies que pertanyin als bucles trobats 

Trobar el desfasa-
ment necessari per
aconseguir un 100% 
de càrrega 

 
 

 
Hi ha alguna línia 

sobrecarregada?

Configuració correcta 

 

• In màx 
• Línia on s’instal·la 

el PST 

No 

Sí 

Identificació 
de les línies 
susceptibles 

Tria de la línia on s’instal·larà el PST

de sobrecarregar-se  

Regulació del PST

Resolució del flux de 
càrregues del sistema 

Hi ha alguna línia  
sobrecarregada? 

No 

Escriptura 

Un PST no pot 
descarregar la xarxa  

Sí

Es vol reduir  
més la càrrega? 

Configuració òptima 

Sí 

Augmentar el desfasa-
ment trobat anteriorment 

No 
Resolució del 
flux de càr-
regues del 
sistema 

Sí 

Lectura 

 

Hi ha alguna línia  
sobrecarregada? 

No 

Escriptura 

 

Escriptura 

        No   

      Escriptura 
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A continuació s’explicarà pas per pas el diagrama anterior. 

10.1 Identificació de les línies susceptibles de sobrecarregar-se 

El primer que s’ha de conèixer per tal de saber on actuar és quina o quines línies presenten 

problemes.  

Es resoldrà doncs el flux de potència de la xarxa en condicions normals de funcionament per veure si 

es compleixen les normes anteriorment adoptades.  

Seguidament es realitzarà un anàlisi de contingències (veure annex C), és a dir, es solucionarà el flux 

de càrregues n vegades on n és el número de línies de la xarxa anul·lant en cada resolució una línia 

diferent (n-1). 

Es prendran les línies que en algun dels casos resolts en el procés anterior presentin una càrrega 

superior al 100%. 

10.2 Tria de la línia on s’instal·larà el PST 

El principi de funcionament del PST, explicat a l’apartat 6, és la intensitat de circulació que provoca el 

desfasament de tensions introduït. Per tant, perquè una línia es vegi afectada pel PST, tant la línia 

com el PST hauran de pertànyer a un mateix bucle elèctric3.  

El primer pas doncs serà trobar tots els bucles elèctrics que continguin la o les línies trobades en 

l’apartat 10.1. Aquests bucles contenen les línies on, si s’hi instal·lés un PST, s’aconseguiria algun 

efecte sobre les línies saturades. Es podria donar el cas que hi hagués més d’una línia en risc de 

sobrecàrrega simultàniament. En aquest cas, s’hauria d’estudiar si es pot usar el mateix PST per a 

corregir totes les sobrecàrregues. Això es pot aconseguir si existeix un camí elèctric tancat que 

comprengui totes les línies en qüestió i els fluxos de les línies sobrecarregades tinguin el mateix 

sentit dins el bucle. 

Tal com s’ha definit mitjançant l’equació Eq. 6.5, el paràmetre d’influència indica com afecta el PST 

instal·lat a una altra línia. S’haurà de calcular aquest paràmetre per les línies susceptibles de ser 

saturades situant el PST en cada una de les línies que són contingudes en els bucles trobats 

anteriorment. Per fer-ho, s’ha de suposar el PST com una font de corrent i eliminar tots els 

generadors i càrregues del sistema. Així es troba com es distribuirà la corrent que generi el PST 

segons la topologia de la xarxa.  Per calcular el valor del paràmetre  per cada línia només s’ha 

                                                           
3
 Conjunt de línies elèctriques encadenades que comença i acaba en el mateix nus sense repetir cap altre nus 

que no sigui l’incial-final. 
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d’aplicar l’equació 6.5. La línia on s’instal·larà el PST serà la que produeixi un |In| més gran sobre les 

línies susceptibles de ser saturades. 

10.3 Regulació del PST 

Sabent el corrent màxim que pot transportar de forma indefinida (límit tèrmic o rate
4) de la línia 

sobrecarregada i el corrent que realment hi circula, es pot saber quina magnitud i quin sentit ha de 

tenir la intensitat de circulació que generi el PST. 

���íR � �������� + �U�íR � �������� · �A� = ��à� �íR � ��������                         (Eq. 10.1) 

Combinant l’equació anterior amb la (Eq. 6.2), es pot trobar l’angle necessari per obtenir una 

intensitat adequada per la línia. S'ha de tenir en compte però, que la tensió del primari del PST es 

veurà afectada per la �A. Es pot calcular la caiguda de tensió addicional que hi haurà en el nus on es 

connecti el PST calculant-la des del nus slack. 

� = ����AQ − √3 · � ,���AQ · (�U ,���AQ · �A + � ,���AQ)              (Eq. 10.2)  

 
On:  Vi és la nova tensió del nus on s'instal·la el PST 
        Vslack és la tensió del nus slack (constant) 
       Ii,slack és el corrent que circulava originalment entre entre i i el nus slack 

        Ini,slack és el paràmtre d'influència que exerceix el PST sobre el tram entre i i el nus slack 
        Zi,slack és la impedància d'un camí elèctric entre i i el nus slack 
       

Cal dir que el camí entre el nus i i el slack pot estar format per més d'una línia. En aquest cas el segon 

operand de la resta de l'equació Eq. 10.2 (√3 · � ,���AQ · (�U · �A + � ,���AQ), s'hauria de calcular per 

cada tram i sumar-ho tot.  

Resolent el sistema d'equacions format per Eq. 6.2, Eq. 10.1 i Eq 10.2, es troba el desfasament 

necessari per aconseguir un 100% de càrrega. Augmentant aquest desfasament gradualment es pot 

obtenir una càrrega encara menor. Caldrà però tornar a verificar les càrregues de la resta de línies. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Màxim flux de potència aparent capaç de transportar una línia de forma indefinida. 
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11 APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA. SIMULACIÓ 

Per tal de comprovar l’eficàcia del PST en front de sobrecàrregues, s’han realitzat una sèrie de 

simulacions d’una xarxa d’exemple amb el programa PSS/E v29. S’ha escollit aquest software degut a 

la seva àmplia implantació en les empreses del sector elèctric espanyoles. 

11.1 Cas d’aplicació 

S’ha escollit una xarxa de 14 busos del IEEE5 que representa una porció del sistema elèctric nord-

americà l’any 1961 (veure annex B). La seva representació gràfica és la de a Figura 11.1. 

 

Figura 11.1. Esquema de la xarxa del cas d’aplicació [13]. 

 

                                                           
5
 Institut d’enginyers elèctrics i electrònics. Associació tècnico-professional dedicada principalment a 

l’estandardització. 
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11.2 Identificació de les línies susceptibles de sobrecarregar-se 

Mostrant el resultat de la simulació del flux de càrregues del presentat cas d’aplicació, tal i com es fa 

a la Figura 11.2, es veu que no hi ha cap línia saturada i que les tensions de tots els busos es troben 

dins dels valors que indiquen la normativa descrita a l’apartat 3 d’aquest treball.  

 

 

Figura 11.2. Resultat de resoldre el flux de càrregues en la xarxa del cas d’aplicació. 

 

Un cop vist si la xarxa funciona sense problemes en funcionament normal, es procedirà a determinar 

quines línies es sobrecarreguen en cas de contingència.  
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En el cas d’aplicació el resultat d’aquest anàlisi de contingències és el següent: 

Línia fallida Línia saturada Rate de la línia (MVA) Càrrega de la línia (MVA) Sobrecàrrega (%) 

BUS 4 – BUS 9 BUS 7 – BUS 9 93 103,4 111,2  

BUS 7 – BUS 9 BUS 4 – BUS 9 93 98,4 105,8  

Taula 11.1. Resultat de l’anàlisi de contingències del cas d’aplicació. 

 

A la següent figura es poden veure les línies susceptibles de ser sobrecarregades en cas d’incidència 

ressaltades de color vermell: 

 

 

 

Figura 11.3. Línies susceptibles de ser sobrecarregades. 

 



46  Memòria 
 

 

11.3 Tria de la línia on s’instal·larà el PST 

En el cas d’estudi, els bucles que contenen cadascuna de les línies afectades per sobrecàrrega, són: 

Bucles contenen línia 7-9 (4-9 desconnectada) Bucles contenen línia 4-9 (7-9 desconnectada) 

7,4,5,6,11,10,9 4,5,6,11,10,9 

7,4,5,6,13,14,9 4,5,6,13,14,9 

7,4,2,5,6,11,10,9 4,2,5,6,11,10,9 

7,4,2,5,6,13,14,9 4,2,5,6,13,14,9 

7,4,5,6,12,13,14,9 4,5,6,12,13,14,9 

7,4,2,1,5,6,11,10,9 4,2,1,5,6,11,10,9 

7,4,2,1,5,6,13,14,9 4,2,1,5,6,13,14,9 

7,4,2,5,6,12,13,14,9 4,2,5,6,12,13,14,9 

7,4,3,2,5,6,11,10,9 4,3,2,5,6,11,10,9 

7,4,3,2,5,6,13,14,9 4,3,2,5,6,13,14,9 

7,4,2,1,5,6,12,13,14,9 4,2,1,5,6,12,13,14,9 

7,4,3,2,1,5,6,11,10,9 4,3,2,1,5,6,11,10,9 

7,4,3,2,1,5,6,13,14,9 4,3,2,1,5,6,13,14,9 

7,4,3,2,5,6,12,13,14,9 4,3,2,5,6,12,13,14,9 

7,4,3,2,1,5,6,12,13,14,9 4,3,2,1,5,6,12,13,14,9 

Taula 11.2. Bucles que contenen les línies susceptibles de sobrecarregar-se. 

 

En aquest cas, com era d’esperar, els bucles que contenen les línies amb possibilitat de 

sobrecarregar-se són els mateixos, amb la presència addicional de la línia 7-4 en el primer cas,  doncs 

són dues línies que no estan sobrecarregades simultàniament i estan en paral·lel. 

 

Si hi ha línies pertanyents a ambdós grups de bucles (taula 11.2) es pot resoldre el problema amb un 

sol PST. De manera que les línies candidates a allotjar el PST i la influència que tindrien sobre les 

línies 7-9 i 4-9 si s’hi instal·lés un PST són: 

 

Bus A 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 9 9 10 12 13 

Bus B 2 5 3 4 5 4 5 6 11 12 13 10 14 11 13 14 

In7-9 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,22 1,00 0,59 0,06 0,18 0,59 0,48 0,59 0,06 0,48 

In4-9 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,22 1,00 0,59 0,06 0,18 0,59 0,48 0,59 0,06 0,48 

Taula 11.3. Línies i els seus paràmetres d’influència corresponents. 
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Com es pot veure a la taula anterior, les influències tant per una línia com per l’altra són les mateixes 

i la línia més adient per instal·lar el PST és la 5-6 doncs és la que presenta un paràmetre In més elevat 

per les línies 4-7 i 7-9. 

Un cop presa aquesta decisió, pels càlculs posteriors s'ha de saber la influència que un PST instal·lat a 

la línia 5-6 té sobre totes les altres línies (per ambdues contingències). 

Bus A 1 1 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 7 7 9 9 

Bus B 2 5 3 4 5 4 5 7 9 11 12 13 8 9 10 14 

InA-B -0,06 0,06 -0,05 -0,11 0,10 0,05 -0,84 -1,00 -1,00 0,56 0,07 0,29 0,00 -1,00 -0,56 -0,36 

Taula 11.4. Influència que fa el PST de la línia 5-6 sobre la resta de línies. 

 

11.4 Regulació del PST 

A continuació es regularà el PST pel cas en què falla la línia 4-9, que és el pitjor cas, doncs és el que 

produeix la sobrecàrrega més gran (sobre la línia 7-9). 

El corrent màxim que pot suportar la línia de forma indefinida per valors nominals de tensió (100% 

de càrrega) és de 406,8 A. En el cas de contingència que s’està tractant la intensitat de la línia 7-9 és 

452,0 ⁄-29,1 A.  

Simplificant el sistema: 

 

Figura 11.4. Sistema d’exemple simplificat. 
 

La impedància equivalent resultat de simplificar el sistema és: 

Zeq = 24,92 + j·111,73 Ω 

Mitjançant l’equació Eq. 10.1 es pot saber quina intensitat de circulació es necessita per compensar 

aquesta sobrecàrrega (Eq 11.1). 

 452,0/��,	 − �A  = 406,8                                     (Eq. 11.1)      

�¥@ = 143,5/� − √3 · 1000 · (9,923 + 30,3j) · �0,10 · �A + (256,2 − 2.4j)�           (Eq. 11.2)      

�A = ��©<�·HIJ (K)√C·(yC,�	G			,ªC)/I\« (�©<)                              (Eq. 11.3)      
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Resolent el sistema d'equacions composat per les equacions Eq.11.1 Eq.11.2 i Eq.11.2: 

�¥@ = 139,5/�¥,¬¥  kV �A   = 49,8/�¥,¬¥  A α   = 5,49 º 

S’ha de tenir en compte que les expressions utilitzades són vàlides per un PST asimètric, per tant 

existeix una variació entre el mòdul de les tensions de les bornes del PST.  

|�¥| = cos($) · |�¥@|                              (Eq. 11.4) 

Comprovant els resultats introduint-los al PSS/E: 

 

Figura 11.5. Comprovació dels paràmetres estimats amb el PSS/E. 

 

Com es pot apreciar en els resultats obtinguts amb el PSS/E a la Figura 11.5, s'ha aconseguit fer 

circular una intensitat de 410,5 A per la línia que estava sobrecarregada deixant-la ara en un 100,9% 

de càrrega. Les petites diferències que s’observen en els resultats són degudes a que en les fórmules 

utilitzades s’havien simplificat les línies com a inductàncies. 

Afinant una mica més el resultat mitjançant el mètode explicat en l’apartat 10.3, s’ha trobat que si 

s’aplica un angle α de 9,5º la càrrega de la línia 7-9 i la 5-6 s’igualen al 94% (Figura 11.6). Aquesta és 

la configuració que ofereix una càrrega màxima de les línies del sistema mínima. O sigui, és la 

configuració que fa que la línia més carregada ho estigui el mínim possible.  
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Figura 11.6. Afinament de l’angle aplicat fins a un valor òptim. 
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12 CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS 

Hi han diversos temes a analitzar pel que fa a l'efecte mediambiental que pot tenir un PST. Com la 

majoria de transformadors comporta la utilització d'un oli mineral com a refrigerant que necessitarà 

un tractament especial i unes garanties de que no arribi al sòl[14][15]. Per altra banda s'ha de parlar 

de les "ineficiències" energètiques que representa redistribuir la càrrega d'un sistema elèctric per un 

camí que no és el que hi hauria de forma natural. 

12.1 Olis refrigerants 

Per refrigerar els transformadors normalment s'utilitzen olis minerals. Són utilitzats tant per les seves 

propietats tèrmiques com per les dielèctriques. Pel que fa a la seva composició, és especialment 

important el contingut en policlorurs de bifenil (PCB). Tot i que va ser prohibida la utilització dels PCB 

a Europa i EEEUU durant la dècada dels 70, degut a la llarga vida dels transformadors, encara se'n 

poden trobar. 

12.1.1 Olis amb presència de PCB en concentracions superiors a 500 ppm 

Segons el RD 1378/1999  del 27 d'agost, els transformadors que utilitzin olis minerals amb una 

concentració superior a 500 ppm s'hauran de descontaminar abans del dia 1 de gener de 2011. En el 

procés de descontaminació s'haurà d'aconseguir minvar aquesta concentració a menys de 500 ppm i, 

si és possible, per sota de 50 ppm.  

12.1.2 Olis amb presència de PCB en concentracions inferiors a 500 ppm 

La legislació d'aquesta situació, també recollida en el RD 1378/1999  del 27 d'agost, permet continuar 

utilitzant els transformadors que tinguin una concentració de PCB inferior a 500 ppm fins al final de la 

seva vida útil. Un cop arribat aquest punt, s'ha de procedir a la seva eliminació mitjançant les 

pràctiques descrites en l'annex II de la directiva europea 75/442/CEE del 15 de juliol. Tot i que 

aquestes normatives contemplen la incineració com a possible via d'eliminació, cal dir que durant el 

procés s'emeten molts compostos contaminants. Existeixen altres mètodes més segurs, 

concretament al país basc hi ha un planta que realitza el procés de decloració catalítica (BCD), els 

residus del qual són sals, aigua i un residu carbonós. Aquest és considerat un dels millors mètodes 

per a l'eliminació de PCB[16]. 
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12.1.3 Olis minerals sense PCB 

La normativa espanyola que regula el tractament dels olis minerals usats queda recollida en el RD 

679/2006, del 2 de juny. En el cas dels transformadors, deixant de banda les garanties d'estanqueïtat 

del transformador, l'anomenada normativa "exigeix que els olis usats siguin entregats pel seu 

posseïdor al fabricant de l'oli, a un gestor autoritzat d'olis industrials usats, o a un Sistema Integrat de 

Gestió autoritzat per aquest  tipus de residus". Un cop entregats a l'entitat corresponent, es 

procedeix a la recuperació, revalorització o regeneració de la màxima quantitat d'oli possible [17]. 

12.2 Increment de les pèrdues a la xarxa 

Les pèrdues de cada línia  es poden expressar en funció de l’angle aplicat pel PST de la següent 

manera: h��íR � = 3 · ∆� · ��íR �@∗ = 3 · ��íR � · ��íR �@ · ��íR �@∗ = 3 · ��íR � · ���íR �@�
         (Eq. 12.1) 

On:      ��íR �@ = ��íR � + �U�íR � · �A,�                                                                                           (Eq. 12.2) 

Per tot el sistema: 

'è¯°±²³ = 3 ·  ∑ ��íR � · ���íR � + �U�íR � · �A,����S	                              (Eq. 12.3) 

 

Figura 12.1. Pèrdues del sistema segons el desfasament introduït pel PST. 
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Com es pot veure a la gràfica anterior, l’ús del PST sol comportar pèrdues. Per altra banda, s’ha de 

tenir en compte que, si no s’instal·la el PST, probablement s’haurà d’instal·lar una línia elèctrica i 

aquesta comporta un sever impacte ambiental a més de les pèrdues de conducció de la pròpia línia. 

Per tant, sobretot depenent del valor de la naturalesa de l’indret, el PST pot resultar 

mediambientalment positiu envers les alternatives. 
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13 CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

El preu d’un PST no és baix, no són encàrrecs freqüents, hi ha poques fabriques i s’han de fer 

pràcticament a mida.  

No obstant, la seva adquisició pot reportar beneficis com ara la possibilitat de facturar més energia 

sense sobrecarregar cap línia. També s’ha de considerar l’energia que no es deixarà de subministrar, i 

per tant facturar, per interrupcions en el subministrament deguts a sobrecàrregues i les seves 

corresponents sancions i indemnitzacions. 

A tall orientatiu s’han investigat les inversions inicials que representarien diferents mètodes per 

evitar sobrecàrregues en una línia de transport de 220 kV i 400 MVA. 

Mètode Inversió inicial (M€) Consideracions 

Nova línia elèctrica (aèria) 0,15/km                [18] 
- Encàrrec d’estudis d’impacte ambiental 

- Podes i adequació 

PST 10                          [19] - Gestió de l’oli refrigerant 

FACTS 25-50                    [20] - Recanvis de l’electrònica de potència 

Taula 13.1. Inversions i consideracions posteriors sobre alguns mètodes per evitar sobrecàrregues en línies 

elèctriques. 

 

Tal com es pot veure a la taula anterior, els FACTS són l’alternativa més cara. Cal dir però que són 

més versàtils i de reacció molt més ràpida que els PSTs.  

La inversió relativa al PST, tenint en compte que podria evitar la instal·lació d’una nova línia elèctrica, 

no és tan gran, doncs una línia de més de 67 km ja superaria la xifra de 10 M€ que representa la 

instal·lació del PST. 
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CONCLUSIONS 

La tendència dels últims anys en els països de la UCPTE és d’augmentar la càrrega de les xarxes de 

transport. La solució més òbvia a aquest problema seria construir una nova línia elèctrica per on 

redistribuir els fluxos de potència. No obstant, aquest és probablement el camí més difícil i costós. 

Construir una nova línia elèctrica de molt alta tensió és una mesura molt impopular tant per 

l’impacte ambiental, com el social (expropiacions) i a més comporta manteniment deslocalitzat 

(podes,etc.) i molt de temps per a l’obtenció dels permisos pertinents. Això fa que sigui necessari 

tenir un cert control sobre els fluxos de càrrega de la xarxa, forçar que es distribueixin d’acord amb la 

capacitat de la xarxa i no segons les impedàncies que és la forma natural amb què ho faria.   

En aquest treball s’ha estudiat com a mecanisme regulador el transformador desfasador o PST. Se 

n’han explicat les possibles construccions, tipus i principis de funcionament. Cal comentar que, pel 

què fa a temes constructius, la tecnologia dels PSTs és molt madura, doncs en realitat són un tipus 

particular d’autotransformadors i aquests fa molt de temps que s’usen.  

S’ha definit un mètode relativament manual i prou intuïtiu per tal de saber com utilitzar exactament 

aquest dispositiu. Posteriorment s’han realitzat simulacions i demostrat que el mètode proposat és 

vàlid i que el PST és útil pel que es buscava que fes en la xarxa de prova. O sigui, descarregar una línia 

elèctrica en una xarxa mallada en cas de contingència (n-1). Aquestes simulacions s’han realitzat amb 

el programa PSS/E v29 i sobre una xarxa de catorze nusos estàndard del IEEE. 

Basant-se en els resultats obtinguts, es pot concloure que un transformador desfasador resol amb 

prou solvència la redistribució del flux de potència. Per altra banda, acostuma a incrementar les 

pèrdues elèctriques. 

Econòmicament representa una inversió important però, en general, es pot dir que és més econòmic 

que les alternatives existents. Cal comentar que proporciona la possibilitat d’augmentar la facturació 

d’energia elèctrica i evitar les conseqüències econòmiques d’un tall de subministrament. 

En conclusió, el transformador desfasador és un aparell d’una tecnologia i una eficàcia provades que 

aporta més seguretat al subministrament elèctric i econòmicament assumible. Aquestes virtuts de 

ben segur faran que la implantació dels PSTs creixi en el futur. 
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A. CÀLCUL DEL PROBLEMA DEL FLUX DE CÀRREGUES 

Per arribar a determinar els fluxos de potència que circulen per les línies abans s’ha de resoldre el 

flux de càrregues [1]. Això, amb alguns dels seus diferents sistemes, i el treball previ necessari és el 

que s’explica a continuació. 

A.1. Matriu d’admitàncies 

Considerant que una xarxa elèctrica té un estat elèctric determinat per les següents variables i 

relacions: 

� Tensió de bus:    V              

� Intensitat de bus:   I = Igen – Icarga                              

� Potència de bus:   S = V · I* = Sgen – Scarga  

De forma matricial, per a una xarxa de n nusos,  es pot escriure: 

V´µZ = ¶··̧
V	V⋮VJº»»

¼
                                                           I´µZ = ¾I	I⋮IJ

¿ 

Relacionant-se aquests vectors mitjançant: 

Ybus · Vbus = Ibus                on Ybus és la matriu d’admitàncies. 

Per calcular la matriu d’admitàncies, partint de les admitàncies de les línies de la xarxa, s’ha de seguir 

el següent algorisme: 

� Elements de la diagonal: Y?? = ∑ Y?ÁJÁS	     

� Resta d’elements:  Y?Á = − ∑ Y?Á  

A.2. Càlcul de les tensions de nus 

Partint de: 

� Segons el tipus de nus: 

� Slack:  V ? 
� PQ: PGi i QGi generats 

� PV:  Vi i PGi generada 

� Demanda PDi i QDi en tots els nusos. 

� Admitàncies equivalents de totes les línies (matriu d'admitàncies [Y]). 
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Un algoritme que resolgui el problema del flux de càrregues ens donarà: 

� V ? per tots els nusos. 

� S ?,Ã per tots els nusos. 

� S ? per tots els nusos. 

Equacions: 

� Intensitat de bus:     I ? = ∑ Y ?Á · V ÁJÁS	       on Y ?Á són els elements de la matriu 

           d'admitàncies. 

� Potència de bus:  

S ? = P? + jQ? = (PÆ? − PÇ?) + j(QÆ? − QÇ?) = V ? · I ? ∗ = V ? · [È Y ?Á · V ÁJ
ÁS	 `∗

 

� Flux de potència entre els nusos i, j: S ?,Ã = V ? · I ?,Ã ∗  

       S Ã,? = V Ã · I Ã,? ∗  

 

A.2.1. Mètode de Gauss-Siedel. 

Mitjançant un procés iteratiu, es determinaran les tensions i les potències en tots els nusos, segons el 

seu tipus, a partir de les següents expressions: 

� Busos PQ:   

V ? (ÉG	) = H?V ? (É)∗ − È L ?,Á · V Á (ÉG	)
 �	
QS	 − È L ?,Á · V Á (É)

R
QS G	  

On       H? = Ìl�ÃÍlÎl,l           ;        L?,Á = Îl,ÏÎl,l          (constants)    

� Busos PV:   

Q ? (ÉG	) = Im Ñ V ? (É) · sÈ Y ?,Á · V Á (ÉG	)
 �	
QS	 + È Y ?,Á · V Á (É)

R
QS t∗ Ò 

H? (ÉG	) = P? − jQ? (ÉG	)Y?,?  

δ ? (ÉG	) = arg s H? (ÉG	)V ? (É)∗ − È L ?,Á · V Á (ÉG	)
 �	
QS	 − È L ?,Á · V Á (É)

R
QS G	  t 

V ? (ÉG	) = V ? /Õ l (Ö×�)  
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A.2.2. Mètode de Newton-Raphson 

El sistema d'equacions preparat per a aplicar-li l'algorisme iteratiu de Newton-Raphson és el següent: 

�δV�(ÉG	) = �δV�(É) − ¾∂fÚ∂δ ∂fÚ∂V∂fÛ∂δ ∂fÛ∂V¿
(É)

�	
· �fÚfÛ�(É) 

On: δ és el vector d'arguments desconeguts de les tensions de nus. (PV i PQ) 

 V és el vector de mòduls desconeguts de els tensions de nus. (PQ) 

 fp és el vector de desviacions de potències actives. fpi = Pi (esp) - Pi (calc)  (PV i PQ) 

 fq és el vector de desviacions de potències reactives. fpi = Qi (esp) - Qi (calc) (PQ) 

 
Manipulant convenientment el sistema d'equacions matricial anterior, s'arriba al següent: 
 �ΔPΔQ� = �H NM L� · � ΔδΔV V⁄ � 

On: 

H ?,? = −V? · È VÁ · �G?,Á · sinfδ?,Ái − B?,Á · cosfδ?,Ái�Áá?  

N ?,? = 2 · G?? · V? + V? · È VÁ · �G?,Á · cosfδ?,Ái + B?,Á · sinfδ?,Ái�Áá?  

M ?,? = −V? · È VÁ · �G?,Á · cosfδ?,Ái + B?,Á · sinfδ?,Ái�Áá?  

L ?,? = −2 · B?? · V? + V? · È VÁ · �G?,Á · sinfδ?,Ái − B?,Á · cosfδ?,Ái�Áá?  

H ?,Á = L ?,Á = V? · VÁ · �G?,Á · sinfδ?,Ái − B?,Á · cosfδ?,Ái� 
N ?,Á = −M ?,Á = V? · VÁ · �G?,Á · cosfδ?,Ái + B?,Á · sinfδ?,Ái� 

 Gâ,ã = Re(Yâ,ã)                Bâ,ã = Im(Yâ,ã) 

Procés iteratiu: 

1) S'estimen les Vi i el vector d'incògnites. 

2) A partir de la matriu i el vector d'incògnites acabats de determinar es calcula el vector de 

desviacions de potències actives i reactives.  

3) Si la norma d'aquest vector és inferior a l'error considerat acceptable es s'atura el procés 

iteratiu.  

4) En cas contrari es torna a calcular la matriu central i el nou vector d'incògnites i es 

continua iterant (2)) fins que es compleixi 3). 
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A.2.3. Mètode de Newton-Raphson desacoblat 

Aquest mètode és una variació de l'anterior per la qual es negligeix la part resistiva de les línies i dels 

transformadors i es suposa δi,k ≈ 0 (xarxa ideal). Això fa que el sistema quedi de la següent manera: 

�ΔPΔQ� = �H 00 L� · � ΔδΔV V⁄ � 

Permetent desacoblar el sistema matricial en: 

æΔPç = æHç · æΔδç 

æΔQç = æLç · æΔV V⁄ ç 
 

A.2.4. Mètode desacoblat ràpid 

Respecte el mètode desacoblat, es té que en un sistema real funcionant en condicions d'operació 

normals: 

cosfδi,ki ≅ 1 G?,Á · sinfδ?,Ái ≪ B?,Á |Q?| ≪ �B?? · V?� 
H ?,Á = L ?,Á = −V? · VÁ · B?,Á        ∀ �, ì 

Per tant: 

æΔP V⁄ ç = −�VÁ · B?,Á� · æΔδç æΔQ V⁄ ç = −�VÁ · B?,Á� · æΔV V⁄ ç 
Encara es pot afegir una simplificació més:  Vk ≈ 1 

æΔP V⁄ ç = −�B?,Á� · æΔδç æΔQ V⁄ ç = −�B?,Á� · æΔV V⁄ ç 
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A.3. Càlcul de les potències de cada generador 

S’han trobat totes les tensions de bus, per tant: 

������ = ������ · ����	
 

Ara les potències de cada bus es poden saber fàcilment: 

������ = √3 · ������ · ������∗
 

Les potències que s’han de generar simplement són la diferència entre la Sbus i la potència aparent 

demandada a cada bus SD. 

��í�R� = ������ − ��î� 
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B. DADES DE LES XARXES UTILITZATES 

En aquest annex s’exposen les dades de les xarxes que s’han utilitzat per exemplificar diferents 

apartats de la memòria. 

B.1. Xarxa de quatre busos 

Es tracta d’una xarxa mallada de quatre busos amb una generació i tres càrregues. 

 

Figura B.1. Esquema de la xarxa d’exemple de quatre busos. 

 

Nus A Tensió nus A (kV) Nus B Tensió Nus  B (kV) R (Ω) X (Ω) C (µF) Rate (MVA) 

1 400 2 400 0 80 0 300 

1 400 3 400 0 80 0 300 

2 400 3 400 0 80 0 300 

2 400 4 400 0 80 0 300 

3 400 4 400 0 80 0 300 

Taula B.1. Característiques de les línies de la xarxa. 

 

Nus P(MW) Q(MVAr) 

1 100 50 

3 100 75 

4 300 150 

Taula B.2. Característiques de les càrregues de la xarxa. 

 

Nus Pmín (MW) Pmàx (MW) Qmín (MVAr) Qmàx (MVAr) 

2 0 500 0 500 

Taula B.3. Característiques de la generació de la xarxa. 
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B.2. Dues línies en paral·lel 

Es tracta d’una xarxa formada per dues línies en paral·lel que connecten una generació amb una 

càrrega. 

 

Figura B.2. Esquema de la xarxa d’exemple de dues línies en paral·lel. 

 

Nus A Tensió nus A (kV) Nus B Tensió Nus  B (kV) R (Ω) X (Ω) C (µF) Rate (MVA) 

1 400 2 400 0 40 0 200 

1 400 2 400 0 80 0 200 

Taula B.4. Característiques de les línies de la xarxa. 

 

Nus P(MW) Q(MVAr) 

2 300 150 

Taula B.5. Característiques de les càrregues de la xarxa. 

 

Nus Pmín (MW) Pmàx (MW) Qmín (MVAr) Qmàx (MVAr) 

1 0 500 0 250 

Taula B.6. Característiques de la generació de la xarxa. 
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B.3. Xarxa de catorze busos del cas d’aplicació 

Aquesta és una xarxa que representa una porció del sistema elèctric Nord-Americà l’any 1962[13]. 

Per poder veure l’efecte del PST tal i com es volia s’ha hagut de modificar una mica. A continuació es 

mostren les dades amb les que s’ha treballat. 

 

Figura B.3. Esquema de la xarxa del cas d’aplicació. 

 

Nus Pmín (MW) Pmàx (MW) Qmín (MVAr) Qmàx (MVAr) 

1 80 0 30 -30 

2 320 0 80 -80 

3 200 0 80 -80 

6 80 0 80 -80 

8 80 0 30 -30 

Taula B.7. Característiques de la generació de la xarxa. 
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Nus A Tensió nus A (kV) Nus B Tensió Nus  B (kV) R (Ω) X (Ω) C (µF) Rate (MVA) 

1 132 2 132 3,377 10,310 0,804 93 

1 132 5 132 9,414 38,862 0,749 93 

2 132 3 132 8,188 34,494 0,667 93 

2 132 4 132 10,125 30,722 0,518 93 

2 132 5 132 9,923 30,297 0,527 93 

3 132 4 132 11,676 29,800 0,195 93 

4 132 5 132 2,326 7,337 0,000 93 

4 132 7 132 0,000 17,424 0,000 93 

4 132 9 132 0,000 52,272 0,000 93 

5 132 6 132 0,000 43,908 0,000 93 

6 132 11 132 16,549 34,656 0,000 93 

6 132 12 132 21,416 44,572 0,000 93 

6 132 13 132 11,526 22,698 0,000 93 

7 132 8 132 0,000 43,912 0,000 93 

7 132 9 132 0,000 34,848 0,000 93 

9 132 10 132 5,543 14,723 0,000 93 

9 132 14 132 22,148 47,111 0,000 93 

10 132 11 132 14,296 33,466 0,000 93 

12 132 13 132 38,493 34,827 0,000 93 

13 132 14 132 29,783 60,639 0,000 93 

Taula B.8. Característiques de les línies de la xarxa. 

 

Nus P(MW) Q(MVAr) 

2 100 20 

3 200 40 

4 47,8 -3,9 

5 15 3 

6 20 15 

9 100 50 

10 20 10 

11 7 4 

12 15 3 

13 25 12 

14 30 10 

Taula B.9. Característiques de les càrregues de la xarxa. 

 

Nus Qmín(MVAr) Qmàx(MVAr) 

14 0 45 

Taula B.10. Característiques de la bateria de condensadors de la xarxa. 
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C. PROCEDIMENTS ESPECÍFICS DEL PSS/E 

En aquest apartat s’explicarà com dur a la pràctica amb el programa PSS/E alguns els procediments 

específics d’aquest projecte. O sigui no és un manual de PSS/E en general, sinó que s’explicaran els 

processos que han sigut necessaris per a fer aquest treball i no són operacions habituals. 

C.1. Anàlisi de contingències 

Mitjançant el PSS/E es pot realitzar un anàlisi de contingències de forma automàtica. 

El primer que s’ha de fer és crear tres arxius amb un editor de text bàsic (notepad). 

- nom_qualsevol.con: 

SINGLE BRANCH IN SUBSYSTEM IEEE14 

END 

- nom_qualsevol.mon: 

MONITOR BRANCHES IN SUBSYSTEM IEEE14 

MONITOR VOLTAGE RANGE ZONE 1 0.95 1.087 

MONITOR BRANCHES IN KV 132 

END 

- nom_qualsevol.sub: 

SUBSYSTEM IEEE14 

ZONE 1 

END 

END 

Un cop es tenen els tres arxius, amb el PSS/E en interfície gràfica anar, mitjançant els menús, a: 

 Powerflow > Linear Network > Build Distribution Factor Data File (DFAX) 

Nom del subsistema 

Indica si la contingencia és 
simple (n-1), doble (n-2), etc  
 
 
 
Nom del subsistema 

Nom de la zona i valors 
mínim i màxim de tensió 
admissibles en p.u. 

 
Tensió que tenen els busos 
de les línies a monitoritzar 
 

 
 
Nom del subsistema 
 
Nom de la zona 
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Introduir els tres arxius acabats de fer per tal de crear l’arxiu   nom_qualsevol.dfax 

Anar a: 

Powerflow > Solution > AC Contingency Solution (ACCC) 

Introduir l’arxiu nom_qualsevol.dfax i un arxiu encara no existent nom_qualsevol.acc. No cal introduir 

el tercer arxiu. Configurant com calgui i resolent es crearà l’arxiu nom_qualsevol.acc que és la solució 

de l’anàlisi de contingències.  

Per tal de poder visualitzar còmodament l’arxiu acabat de crear nom_qualsevol.acc fer: 

  Powerflow > Reports > AC Contingency Reports  

Introduir l’arxiu nom_qualsevol.acc ,configurar, executar i acabar. A la finestra Output apareixerà un 

llistat amb les contingències que i l’efecte que tenen sobre les magnituds triades de la xarxa. 

C.2. Configuració del PST 

Com configurar un PST no sol estar explicat als manuals de PSS/E. Per tant, a continuació s’explica 

com fer-ho. 

Un PST és un transformador de dos enrotllaments, per tant es partirà d’un transformador d’aquestes 

característiques. Un cop fet això només cal introduir l’angle de desfasament. A la figura següent es 

veuen tots els camps que es poden utilitzar quan es configura un PST. 

 

Figura C.1. Pantalla de configuració de transformadors de dos enrotllaments. Consideracions pels PSTs. 

 

1. P fAngle: en aquest camp és on s’indica el desfasament desitjat. S’introdueix en 

graus (º). El seu signe depèn de quin sigui l’enrotllament 1 i el 2. 
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2. S winding ratio: serveix per indicar la relació de transformació de mòduls de les 

tensions. En el cas d’un PST simèctric val 1, mentre que si és asimètric s’ha de 

calcular (apartat 7.1). 

3. Vmax: si es soluciona el flux de càrregues seleccionant la opció de phase shift 

adjustment en el cas del Newton-Raphson, o bé tap adjustment en el cas del Gauss-

Seidel, es seleccionarà un angle que mantingui el flux de potència per sota del valor 

llindar que aquí s’introdueix (si és possible).  

4. Vmin: si es soluciona el flux de càrregues seleccionant la opció de phase shift 

adjustment en el cas del Newton-Raphson, o bé tap adjustment en el cas del Gauss-

Seidel, es seleccionarà un angle que mantingui el flux de potència per sobre del valor 

llindar que aquí s’introdueix (si és possible). 

5. Impedance table: els PSTs degut als canvis de tap presenten una impedància 

variable. Es pot definir una taula que conté el tap seleccionat i la seva corresponent 

impedància. 
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D. PRESSUPOST 

Aquest projecte és, com el seu títol indica, un estudi. És a dir, no s’ha construït ni instal·lat res, l’únic 

material utilitzat és informàtic. 

 

D.1. Cost del Hardware 

Article Preu unitari Unitats Preu total 

Portàtil beep Iridium 1.200 € 1 1.200 € 

Total 1.200 € 

 

 

D.2. Cost del Software 

Article Preu unitari Unitats Preu total 

PSS/E 2.000 € 1 2.000 € 

Microsoft Office 2007 

Professional 
100 € 1 100 € 

Maple 14 Student Edition 100 € 1 100 € 

Total 2.200 € 

 

 

D.3. Preu de la mà d’obra 

Concepte Preu unitari Unitats Preu total 

Treball del projectista 18 € 350 h 6.300 € 

Total 6.300 € 
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D.4. Preu total del projecte 

Partida Preu 

Cost del Hardware 1.200 € 

Cost del Software 2.200 € 

Preu de la mà d’obra 6.300 € 

Total (Sense IVA) 9.700 € 

IVA (18%) 1.746 € 

Total 11.446 € 

 

En total el pressupost resulta de:   ONZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS 
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